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A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése
(Elektronikus kitöltés esetén másolt - nem írható -  mezők.)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

13 Budapest Környéki Törvényszék

1 3 0 1 0 0 0 0 9 1 1 2 0 1 6

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Bejegyző határozat száma:

Nyilvántartási szám:

. . / /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(Jogi személy szervezeti egység esetében:
Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 6

2 1 0 0 Gödöllő

Ady Endre sétány

1.

    

1 3 0 1 0 0 0 0 9 1 1

1 7 P k 6 0 3 7 0  1 9 9 4 4 0

1 8 6 6 5 0 4 4 1 1 3

Laurán Csaba

Gödöllő 2 0 1 7 0 5 0 3

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

237 2 820

237 2 820

12 678 12 005

213 158

1 399 1 399

11 066 10 448

12 915 14 825

10 915 11 823

170 170

10 187 10 746

558 907

2

2

2 000 3 000

12 915 14 825

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj, 
  alapítótól kapott befizetés

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

3 696 3 717 3 696 3 717

2 252 3 149 2 252 3 149

2 252 3 149 2 252 3 149

41 40 41 40

5 989 6 906 5 989 6 906

5 989 6 906 5 989 6 906

4 355 4 818 4 355 4 818

590 430 590 430

92 316 92 316

394 430 394 430

5 5

5 431 5 999 5 431 5 999

5 431 5 999 5 431 5 999

558 907 558 907

558 907 558 907

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Normatív támogatás

E. A személyi jövedelamadó
meghatározott részének adózó
rendelkezése szerinti felhaszná-
lásáról szóló 1996. évi CXXVI.
törvény alapján kiutalt összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

230 230

165 1 010 165 1 010

269 326 269 326

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

/ /. .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

("Anyaszervezet")

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

2 1 0 0 Gödöllő

Ady Endre sétány

1.

    

1 7 P k 6 0 3 7 0  1 9 9 4 4 0

1 3 0 1 0 0 0 0 9 1 1

1 8 6 6 5 0 4 4 1 1 3

Laurán Csaba

Zeneiskola növendékeinek, tanárainak támogatása

2011.évi CLXXV.TRV.2.bek.31.32§

műv. táborok, koncertek, hangv.szervezése, zenkarok és az iskola növendékeinek tanárainak támogatása

Fr. Chopin Z. isk. növendékei, tanárai és a lakosság

1500

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

koncertek 803 683

Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány 400 430

1 203 1 113

1 203 1 113

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Tárgyévi eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

5 989 6 906

269 326

5 720 6 580

5 431 5 999

590 430

5 431 5 999

558 907

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Testvérvárosi program

Gödöllő Város Önkormányzata

2016.05.12-2016.05.14

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

2016 májusában megjelenő zeneiskolai CD kiadása

Gödöllő Város Önormányzata

2016.01.01-2016.12.31

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

250 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

KisDixie Band támogatása

Gödöllő Város Önkrományzata

2016.01.01-2016.12.31

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Ifjúsági Vonószenekar támogatása

Gödöllő Város Önkormányzata

2016.01.01-2016.12.31

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.24



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

Zeneiskola hangversenytermének légkondicionálási egységének támogatása

Gödöllő Város Önkormányzata

2016.01.01-2016.12.31

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.25



Csatolt mellékletek

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-242

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet
egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

2016. év

PK-142-03 Jegyzőkönyv

PK-142-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-142-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2017.06.06 18.13.25
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 
a Continuo-Gödöllő Alapítvány 2016. évi tevékenységéről 

 
 
A Continuo-Gödöllő Alapítvány 2016. évben megvalósított tevékenységével a vállalt 
célt – a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola oktatási tevékenységének 
támogatása, valamint az iskola által vagy számára szervezett hangversenyek, táborok, 
továbbképzések, találkozók szervezése, működési kiadásainak támogatása – 
folyamatosan teljesítette. Az alapítvány többek között művészeti együttesek 
működtetését, rendezvények és oktatás-kiegészítő tevékenység szervezését, vidéki és 
külföldi zenei tanulmányokat szolgáló utazások szervezését, testvériskolai delegációk 
fogadását és a tehetséggondozást segíti elő. Az alapítvány oktatás-kiegészítő 
tevékenysége keretében évente mintegy 80 gyermek vesz részt a heti 
rendszerességgel megtartott Zenevár elnevezésű komplex művészeti 
gyerekprogramban.  
A társadalmi hasznosulás jól lemérhető az alapítvány gyermekek és fiatalok számára 
szervezett közösségi szakmai programjain, ahol egyrészt óvodás gyermekek számára 
biztosít lehetőséget, másrészt zeneiskolai együttesek működéséhez járul hozzá.  
Az alapítvány támogatásával létrejött 2016. évi alkalmi rendezvényeken, 
hangversenyeken – a szülőket is beleszámítva – közel 2000 személy volt jelen, a 
törzsközönség a 4-20 éves korosztályból vegyesen került ki.  
A művészeti alkotótáborban közel 90 fő vett részt. 
Az alapítvány állandó kapcsolatban áll a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti 
Iskolával, melyet hangszerek karbantartásával, kiegészítők vásárlásával és 
rendezvények szervezésével támogat, és melynek termeit bérleti díj fizetése nélkül 
használhatja. Rendszeres a kapcsolat a város Önkormányzatával, kulturális 
intézményeivel, iskoláival, óvodáival, a Királyi Kastéllyal és a Körösfői-Kriesch 
Aladár Művészeti Alapítvánnyal. 
2016. évi sikeres rendezvények: 
A több mint 30 éves hagyománnyal bíró „Zene és társművészetek” tábort június 18-
től június 25-ig rendeztünk meg, 86 résztvevővel. A tábori tevékenység fő célja a 
fiatalok társadalmi beilleszkedésének segítése, kapcsolatteremtési készségének 
fejlesztése a művészetek értékőrző, közösségalkotó hatásával. A tábor magas szakmai 
színvonala és összművészeti jellege nagy érdeklődésre tart számot, évek óta 
visszajáró diákjaink vannak nem csak Gödöllőről és Budapestről, hanem az ország 
távolabbi részeiről is. 
A zeneiskola növendékei és tanárai közösen léptek fel a Zene Világnapja tiszteletére 
megrendezett, rendkívül népszerű - alapítvány által támogatott - Kosztümös 
Díszhangversenyen a Királyi Kastély Lovardájában, október 1-jén. 
16 éve kerül megrendezésre az Ifjú tehetségeink koncert, melyen a kiemelkedő 
szorgalmú és tehetségű növendékeink a Gödöllői Szimfonikus Zenekar kíséretével 
léphetnek színpadra, az országban egyedülálló módon. A Continuo-Gödöllő 
Alapítvány társrendezőként és támogatóként van jelen a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar Alapítvány mellett. 



Királyi Kölyök Koncertek címmel a legkisebbek részére játékos hangszerbemutató 
előadás sorozatot támogat az alapítvány. 2016-ban is sok óvodás ismerkedett a 
muzsika rejtelmeivel és a hangszerekkel ezeken a vidám alkalmakon, melyeknek a 
gyönyörűen felújított Gödöllői Királyi Váró méltó helyszínt biztosított. 
2016-ban az előző évekhez hasonlóan támogattuk növendékeinket hangversenybérlet 
vásárlásával, mert nagyon fontosnak tartjuk a koncertre járó közönség kinevelését is. 
A határainkon túli szakmai partnerekkel való kapcsolattartás fontos alapítványunk 
számára, ezért a testvériskolai kapcsolatokra, mint minden évben, 2016-ban is nagy 
hangsúlyt fektettünk. 
Az alapítvány finanszírozásával 10 év után újra CD-vel büszkélkedhetnek a 
zeneiskola együttesei és zenekarai, mely rendkívül komoly szakmai motiváció és 
eredmény is egyben.  
A zeneiskola több évtizedes álma valósult meg a hárfa tanszak beindításával, 
melyhez az alapítvány egy hárfa vásárlásával járult hozzá.  
Neves művésztanárok meghívásával rendszeresen konzultációkat szervezünk a 
zeneiskola növendékei számára. Ennek az alapítvány megfelelő anyagi hátteret 
biztosít. A zeneiskolai tanárok számára is segítséget nyújt az alapítvány 
továbbképzéseken való részvételhez. 
A zeneiskolai szervezetfejlesztésben is kiveszi a részét az alapítvány a közel 60 tagú 
munkaközösség egész napos csapatépítő kirándulásának finanszírozásával. 
2016 év pénzügyi beszámolója: 

• A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásából 2016-ban 326.034.-Ft 
érkezett be. Ezt az összeget jelmezkölcsönzésre, hangszerjavításra 
vendéglátásra és a növendékek nevezési díjra fordítottuk. 

• Zenevár csoportok díjaiból a 2.073.400.-Ft, valamint a zenei tábor részvételi 
díjából 1.014.000.-Ft folyt be. Ezt a zenei tábor költségeire, zenevár oktatási 
tevékenységének kiadásaira, terembérleti díjra, gazdasági munkák (házipénztár 
vezetése) díjára, postaköltségre, irodaszerre, tisztítószerre, egészségügyi 
hozzájárulás befizetésére fordítottuk. 

• Gödöllő Város Önkormányzatától az alábbi célokra kaptunk támogatást:  
500.000.- Ft – hangversenyterem klimatizálásához való hozzájárulás  
200.000.- Ft – Testvérvárosi programok dotálása 
250.000.- Ft – Az „Összhangban” CD Artisjus (jogdíj) költségének átvállalása 
  30.000.- Ft – Ifjúsági Vonószenekar támogatása 
  30.000.- Ft – Forest Dixie Band fellépő ruha kiegészítő 

• 605.000.- Ft – Zeneiskola tanárainak jótékonysági farsangi műsora 2016-ban 
egy koncerthárfa beszerzésének adománygyűjtésére irányult. A rendezvényt 
követően a Művészetek Háza Gödöllő 605.000.- Ft-tal támogatta az alapítványt 
a tehetséggondozás jegyében. 

• 1 187 500.- Ft összegű támogatást nyújtott számos magánszemély és cég 2016-
ban az alapítvány céljainak megvalósítására, melyet szervezetfejlesztésre, 
hangszervásárlásra, tanárok és növendékek továbbképzésére fordítottunk. 



• A zeneiskola hangversenytermének klimatizálása hármas összefogással 
valósult meg. A Continuo-Gödöllő Alapítvány részéről a kuratórium döntése 
szerint 588.579.- Ft támogatás egészítette ki a nagy volumenű beruházást. 

• Az alapítvány 2016-ban 430.000.-Ft-tal támogatta a Gödöllői Szimfonikus 
Zenekar Alapítvány tevékenységét. A több mint egy évtizedes múltra 
visszatekintő ”Ifjú tehetségeink” hangversenyt a Szimfonikus Zenekar 
Alapítvány rendezte, melyen zeneiskolánk legtehetségesebb növendékei, mint 
szólisták lépnek fel.  

• A csíkszeredai és nagyrőcei testvériskolai kapcsolataink 2016 évi alkalmait 
531.510.- Ft-tal támogatta az alapítvány. 

• Hangszerbeszerzések 2016-ban az alapítvány finanszírozásával: 
1 db jó állapotú használt trombita 40.000.- Ft értékben 
2 db új Bach trombita – 132.900.- Ft/db, összesen 265.800.- Ft értékben 
1 db Trevor James altfuvola 391.500.- Ft értékben 
1 db Lyon & Healy hárfa 888 473.- Ft értékben 

• A zeneiskola kiemelkedő növendékeinek ajándékozására 2016-ban 101.700.- 
Ft-ot fordított az alapítvány. (Év Növendéke Díj, volt növendékek 
hangversenye, verseny győztesek) 

• A növendékegyüttesek és zenekarok közreműködésével elkészült 
„Összhangban” című CD (2.000 db) kiadásának költsége 897.830.- Ft volt. A 
projektet az alapítványon kívül Gödöllő Város Önkormányzata és a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Gödöllői Tankerülete támogatta. 

• A Művészetek Házában megrendezett lemezbemutató koncert terembérleti 
díját szintén alapítványunk finanszírozta 93.140.- Ft összegben. 

• A diákok részére 69.000-ft értékben vásároltunk hangversenybérleteket, melyet 
a diákok alkalmanként (koncertenként), jutalomképpen kaptak az alapítványtól. 

 
 
 
 
 
 
Gödöllő, 2017. május 15. 
 
 
 
          Buka Enikő 
        az alapítvány kuratóriumának titkára 
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